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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Katafa 
23-12/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án 
(kedden) 17.45 órakor a Nádasd Művelődési Ház Földszinti Kisterme helyiségében (Vasúti 
út 5/3. szám) alatti önkormányzat ingatlanban megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
Agg Tibor képviselő. 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Dr. Preczlik Gábor aljegyző 
Távolmaradását előre jelezte :    Kertész László képviselő, 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosításának és az egységes szerkezetű okirat megvitatása és elfogadása.  

2. Ideiglenes Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult 
személy/vállalkozás kiválasztása. 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 

1. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodás módosításának és az egységes szerkezetű okirat megvitatása 
és elfogadása.  

 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester ismerteti a Körmend és Kistérsége Többcélú 
Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló módosító okiratot, valamint az 
egységes szerkezetű okiratot. Kéri a testületet, hogy a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

38/2013.(VI. 18.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodás módosításáról szóló módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetű okiratot a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
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2. A Képviselő-testület továbbra is megerősíti azt, hogy a 
Társulásba Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert 
delegálja tagként.  
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester 
 

2.napirendi pont: 
 
Ideiglenes Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult 
személy/vállalkozás kiválasztása 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester: a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
felkérése alapján, továbbá a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. Törvény 10.§. (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint a községben az ideiglenes dohánytermék 
kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult vállalkozásnak javasolja: Ganyu Gyula, 
székhelye: 9915., Katafa, Petőfi út 54. 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2013.(VI. 18.) számú képviselő- testületi határozat: 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. Törvény 10.§. (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint Katafa Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a községben az ideiglenes 
dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésére 
jogosult vállalkozásnak javasolja: 
 
Ganyu Gyula 
székhelye: 9915., Katafa, Petőfi út 54. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester  
Határidő: 2013. június 20. 
 

Több napirendi pont, kérdés hozzászólás nem lévén az ülést a polgármester 18.00 órakor 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  


